Samal ajal kui soomiased viiidavad (Pyysalo, 1976), et 6igesti toiduks ettevalmistatud kevadkogritsate sijijmisest ei ole neil
keegi isegi kerget miirgistust saanud, oli

Eestis paar aastat tagasi kaks kiillaltki
tugevat mitme inimese miirgistusjuhtu,
mis siiski veel l6ppesid 6nnelikult.
Kevadkogritsa miirgisuse p6hjuste iile

on aastaid vaieldud. Alles 1967.

Kuidas

ja nillist;id

ftevailseeni siiiia ?
Ain Raitviir

aastai

avastati tiiiustatud analiiisimeetodite abil
temas sisalduv miirkaine g ii r o m i t-

r i i nr, mis kujutab endasi atseetaldehiiiidi N-metiiiil-N-f ormiiiilhiidrasooni ja
m6nede teiste v?iikestes kogustes leidu-

vate hiidrasoonide segu. Giiromitriini

hiidroliiiisil tekib viiga miirgine m o n om e t ii ii I h ii d r asi i n, mis kahjustab

eelk6ige maksa ja neerusid,
Hiidrasoonid ja eriti monometiiiilhiidrasiin on kergesti lenduvad iihendid, mis
10-minutisel keetmisel suures hulgas vees

'

v6i kuivatamisel eralduvad
Seeneriik on tdnaseni jii?inud veel paljuski m6istatuslikuks. Palju on selgitamata
ka seente m6jus inimesele. H6rgutav
s66giseen kevadkogrits (Gyromitra esculenta, tagakaanel) on ammu kijitnud tiihelepanu vdrske loodusliku toidu vaeguse
leevendajana pika talve jiirel, kuigi esimesed selle seene tekitatud miirgistusjuhtu-

mite kirjeldused piirinevad juba XVIII

sajandist. Kesk-Euroopa riikides on kevadkogrits viimase kahesaja aasta jooksul
p6hjustanud aastas keskmiselt iihe inimese

ja sadakond tervenemisega l6ppenud miirgistust (Rumack ja Salzman,
surma

seentest

99,5 % -liselt.

Giiromitriin toimib

kevadkogritsate

viljakehades arvatavasti kasvuregulaatorina ja osa temast on ilmselt seotud
valkudega ning vabaneb iiksnes siis, kui
valgud viljakeha vananedes hakkavad
lagunema.

Monometiiiilhtidrasiini-sisaldus v6ib

kevadkogritsate geograafilistel rassidel ja

isegi

eri

miitseelitiivedel olla tunduvalt

erinev, arvatavasti s6ltuvalt viljakehade

kasvu aegsest ilmastikust ning korjatud
seente seisuajast enne toiduks valmistamist. Uurimised on niiidanud, et mono-

1978). Kui arvestada, et igal aastal sddb
maailmas kevadkogritsaid viihemalt mil-

jon inimest (Bresinski ja Besl, 1985),

on kannatanute protsent iisna viiike, kuid
sellest hoolimata vSib kindlalt vdita, et
kevadkogrits on ohtlik miirkseen. Tema
kaubastamine on juba dra keelatud SDV-s,

SLV-s ja Sveitsis, kuid kogrits on visr ka
ainus mtirgine looduslik toiduaine, mida
teiste riikide turgudel ikka edasi miiiiakse.

Kevadkogritsa tarbimist iseloomustavad
m6nev6rra jiirgmised arvud. Miincheni
turul on teda sajandi algusest kuni tisna
hiljutise miiiigikeelu kehtestamiseni miiii-

dud 1,5 tonni aastas, Poolas oli kevad-

kogritsasaak 1930. aastal 350 tonni, Soomes on teda soodsal seenekevadel kogutud kuni sada tonni. Pole teada, kui palju
korjatakse ja siiiiakse kevadkogritsaid igal
aastal Eestis. Tartu turul niiiteks miiiidi
teda 1985. aasta kevadel vaid 42 kg, miltest v6ib jiireldada, et keskmine iga-aastane liibimiiiik ongi umbes 50-100 kg.
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Umarmiirkel. Malle Railviiru joonislus.

' Varem arvati, et kevadkogritsa miirgisust
p6hjustab nn. helvellahape. Hiljem aga selgus,
et tegemist oli orgaaniliste hapete seguga, mida

analiiiisivea t6ttu peeti iiheks aineks.

Paljude liudseente monometiiiilhiidrasiini-sisalduse vdrdlev uurimine on neidanud, et helvelliliste sugukonna (sinna

kuulub ka kevadkogrits) mitmed liigid,

viilja arvatud liudkogrits (Gyromitra
perlata), sisaldavad vdhesel hulgal monomettilhiidrasiini (Andary jt., 1985).
Teised s66davuse poolest arvestatavad
kevadseened kuuluvad mtrkliliste sugu-

konda, mille liikide viljakehadest ei ole
leitud giiromitriini ega muid mlirkaineid.

Sellepiirast on soovitav kevadel korjata

just neid seeni. K6ikjal on iisna tavaline

ja

arvukas kurrel (Plychoverpa bohemica), mis kasvab niiskemates haava-

segametsades. Seda meie k6ige maitsva-

mat kevadseent ei osata kahjuks 6igel
ajal 6igest kohast otsida ning sellepdrast
on tema tarbimine vdhene (Narva turul
on neid siiski m6nikord veidi miiiigil
olnud).

Miirkelliudlk
dane seen.

-

mailsev, kuid Eeslis harul-

Miirklid, eeskatt parimaks peetav iimar-

miirkel (Morchelln esculenta), on lubjalembesed liigid ja kasvavad seet6ttu peamiselt Pdhja-

ja Liiiine-Eestis.

Koonilise

kiibaraga kuhikmiirkel (M. conica) on
tegelikult mitmest teisikliigist koosnev koguliik. Umarmiirklist on ta veidi vintskem.
Harva v6ib miirkleid niiha Tallinna turul,
olgugi et looaladel leidub neid korjamisvd'iirses koguses iisna tihti. Harulduse
t6ttu ei tule meil siiiigiseenena arvesse

6rna lihaga miirkelliudik (Disciotis venosa).

Seente siitidavus ja miirgisus on ulatuslikum teema, t6eniioliselt riiiigime sellest

veel edaspidigi.
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a

metiii.ilhiidrasiini-sisaldus kevadkogritsate
viljakehades v6ib erineda rohkem kui
kiimme korda (Andary jt., 1985). Tuleb
arvestada, et erinevus kahjutu ja surmava
monometiiiilhiidrasiini koguse vahel on
vliga viiike, vaid 2-3 mg/kg. lnimorga-

-

itv

-

nism kahjutustab seda miirkainet atsetiiiilimise teel, kuid see v6ime on inimestel viiga erinev. Kdigi nende asjaolude t6ttu on kevadkogrits iisna m6istatuslik seen, mille siiijmise tagajiirgi pole
kunagi v6imalik ette niiha.
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